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 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 
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فکس و پیغام: 7335 ـ374 )619(

کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی 
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.

چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.

توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج

شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب 

رسیده اختیار تام دارد.
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یادداشت 

طرح روی جلد: سعید جاللی

چرا باید رای داد؟
در ششم نوامبر، انتخابات میان دوره ای آمریکا برگزار می شود. این انتخابات برای همه 435 کرسی مجلس 
نمایندگان )هاوس( و 30 کرسی مجلس سنا می باشد. یعنی امکان این وجود دارد همه ترکیب کنگره تغییر 
کند. افزون بر آن، انتخابات برای اعضای مجالس ایالتی، برخی فرمانداران ایالتی و نمایندگان انجمن های 
شهر و همچنین تصمیم برای الیحه های محلی نیز در این انتخابات گنجانده شده است. با وجود اهمیت 
زیاد انتخابات میان دوره ای به خاطر این که انتخابات رئیس جمهور در آن نیست، معموال تعداد زیادی در 
آن شرکت نمی کنند. به عنوان مثال در انتخابات میان دوره ای گذشته در سال 2014 فقط 42 درصد از 

واجدین شرایط در آن شرکت کردند.

من در این جا بدون آن که وارد تحلیل و بررسی مسائل سیاسی شوم. صرفا از جنبه های حقوق فردی، 
اجتماعی و دمکراسی سعی می کنم به اهمیت این انتخابات بپردازیم. در همین رابطه پیامدهای احتمالی 

این انتخابات را در موقعیت جامعه ایرانی  ـ  آمریکایی بررسی کنم.

عوامل تضمین کننده دمکراسی در جامعه و تفاوت مشخص آن با دیکتاتوری وجود »چک و باالنس«، وجود 
آزادی عقیده و بیان و مطبوعات آزاد است. عامل »چک و باالنس« نظارت هر سه قوه بر یکدیگر است. 
باید به اعمال و سیاست های قوه اجرایی )رئیس جمهور( نظارت  قوه قانون گذاری )کنگره( حق دارد و 
کند و مطمئن شود که این سیاست ها و رفتار در تناقض با حقوق مردمی که آنها را انتخاب کرده اند و به 
کنگره فرستاده اند نباشند. قوه قضایی هم از طریق دادگاه ها و نهایتا دادگاه عالی )سوپریم کورت( مطابقت 
سیاست ها و قوانین را با قانون اساس انجام می دهد. در حال حاضر هر سه قوه در اختیار یک حزب است. 
با دمکراسی منافات دارد. ستون چهارم دمکراسی هم که  این اصوال  و  ندارد  باالنسی وجود  و  لذا چک 
مطبوعات آزاد و درواقع چشم و گوش ملت به حساب می آید، در حال حاضر به شدت زیر ضرب قرار گرفته 
است. خبرنگاران و شبکه های »غیرخودی« به عنوان »دشمن مردم« معرفی می شوند و در تظاهرات و 
»رلی« های آقای رئیس جمهور مورد اهانت قرار می گیرند و یا از کنفرانس های مطبوعاتی اخراج می شوند.

این که شرایط بعد از انتخابات 2016 سیاست های مربوط به مسائل نژادی، اقتصادی، حقوق بشر، مهاجرت 
و مهاجران، دروغ، افترا و تهمت، خیانت، سوء استفاده های مالی، حفظ محیط زیست، تامین بهداشت، 
و  معمول  اشل های  با  و  گذشته  معیارهای  با  که  کرده اند  قهقرایی  تغییرات  چنان  آن  امنیت  و  مسکن 
استاندارد شده قابل رصد نیستند، موضوع بحث ما در این مقاله نیست. به هر حال آقای ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا توسط عده زیادی از مردم انتخاب شده و آنان و نظرات آنان را نمایندگی می کند. ولی 
قانون اساسی آمریکا این اجازه را به هیچ کس و هیچ گروهی نمی دهد تا بدون چک و باالنس هر کاری 
می خواهند انجام دهند. متاسفانه اکثریت و رهبری کنگره فعلی نه تنها کمترین اعتراضی به سیاست های 
غلط و ماجراجویانه آقای ترامپ نمی کنند بلکه کامال با او همداستان هستند. این نمایندگان حتی اگر 
در مواردی انتقادی هم از عملکرد قوه اجرایی داشته باشند به قول خودشان جرات مقابله با آقای ترامپ 
را ندارند. بنابراین باید نمایندگانی به کنگره فرستاد تا بتوانند نظرات اکثریت مردم را نمایندگی کرده و از 

تقابل هراسی نداشته باشند.

جامعه ایرانی  ـ  آمریکایی طبیعتا بخشی از جامعه بزرگ آمریکایی است. آثار بسیاری از سیاست هایی که در 
دو سال گذشته به اجرا گذاشته شده در زمینه محیط زیست، بهداشت، سیاست خارجی، و غیره برای همه 
جامعه بوده و خواهد بود، ولی سیاست های خاصی اتخاذ شده که مستقیما بر جامعه ایرانی اثر گذاشته و 
خواهد گذاشت. سیاست هایی نظیر خروج از برجام و برقراری مجدد محاصره اقتصادی، تهدید کشورها و 
شرکت های دیگر که خواستار رابطه اقتصادی با ایران هستند، جلوگیری از ورود ایرانیان به آمریکا، قوانین 
اجحاف آمیز دیگری که یا تصویب شده و یا در دستورکار قرار دارند، و در نهایت حرکت در جهت جنگ با 
ایران و تبدیل ایران به سوریه و عراق دیگر، باید مشوق ما باشد که نه تنها به پای صندوق های رای برویم 
بلکه دوستان و آشنایان خود را هم تشویق کنیم تا در انتخابات شرکت کنند و نمایندگانی را انتخاب کنند 

که مدافع حقوق آنان باشند. به ادعای بسیاری، این انتخابات شاید مهم ترین انتخابات دوران ما باشد.  
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اخبار کانون

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو
ُجنگ فرهنگی سن دیگو

چهار سال است که در دومین جمعه هر ماه برنامه ای با نام ُجنگ فرهنگی در 
مرکز ایرانیان اجرا می شود، برنامه ای که در ذهن عالقمندان به برنامه های 
فرهنگی به خوبی جای خود را باز کرده است. حال و هوای برنامه به طور کلی 
از هنرمندان  با دعوت  گذری است به عناوین مختلف هنری و فرهنگی که 
و اندیشمندان در رشته های گوناگون هنری، ادبی و اجتماعی برنامه ریزی و 

اجرا می گردد.

جنگ فرهنگی سن دیگو  ـ  سیزدهم جوالی ۲۰۱۸
این برنامه جنگ با اجرای علی صدر و حضور مهمانان برنامه خانم ها کاترین 
دراوی، شقایق هنسن و آقای فرد پروانه در مرکز ایرانیان برگزار گردید. این 
برنامه به صورت میزگرد و به زبان انگلیسی اجرا شد. موضوع گفتگو، هویت 
در طیف ایرانی – آمریکایی بود. در پایان سخنرانان به پرسش های حاضرین 

پاسخ گفتند. 

جنگ فرهنگی سن دیگو  ـ  دهم آگوست ۲۰۱۸
این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای رضا خبازیان برگزار شد. رضا 
خبازیان با توضیحاتی در گرامیداشت هنرمند برجسته  موسیقی ایران روانشاد 
سارا  دکتر  برنامه  نخست  میهمان  کرد.   آغاز  را  برنامه  نی داوود  مرتضی 
وزیرزاده، استاد ادبیات فارسی، که به تازگی در شهر سن دیگو مسکن گزیده  
است، به گفتگو درباره تبیین دموکراسی در فرهنگ جوانان از طریق آموزش 
گروه شاهنامه خوانی  برنامه  بعدی  در بخش  پرداخت.  ادبیات منظوم  قواعد 
علی  همراهی  و  بهروزیان  محمود  اهل سن دیگو  تئاتر  هنرمند  سرپرستی  به 
پیروزیان و دکتر رانا سلیمی و موسیقی زنده کورش تقوی  ـ  سه تار و علی 

صدر  ـ  ضرب زورخانه پرداخت.

مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه ـ  جوالی ۲۰۱۸
عالقه مندان  میزبان  مکرر  طور  به  مسابقات  این  طی  ایرانیان  فرهنگی  کانون 

پرشور ورزش فوتبال در مرکز ایرانیان بود.

شب بازی و تفریح برای خانواده ها  ـ  بیست و هفتم جوالی ۲۰۱۸
گردهمایی گرم و صمیمانه دیگری از مجموعه شب خانواده ها در مرکز ایرانیان با 

استقبال خانواده های گرامی از کودکان تا پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها برگزار شد.
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تور موزه های الکما و گتی در لس آنجلس  ـ  هجدهم آگوست ۲۰۱۸
گروهی از شهروندان سن دیگو به دعوت کانون به دیدن موزه های الکما 

)Los Angeles County Museum of Art, LACMA(، با کلکسیون هنر 
معاصر ایران، و گتی رفتند. این تجربه  غنی فرهنگی با صرف نهار ایرانی و خنده 

و گفتگو در طول مسیر بسیار مفرح بود. 
    

فیلم و گفتگو
ایران  بررسی سینمای  با هدف  ایرانیان  فرهنگی  کانون  و گفتگوی  فیلم  گروه 
در سومین جمعه  هر ماه به پخش فیلمی از کارنامه  سینمای ایران می پردازد. 
پخش این فیلم ها تابع نظم خاصی است و پس از هر فیلم بینندگان به بحث و 

بررسی فیلم می نشینند. 

دهلیز  ـ  بیستم جوالی ۲۰۱۸
گروه فیلم و گفتگوى سن دیگو در ماه جوالی اقدام به پخش فیلم دهلیز )١٣91( 
به کارگردانی بهروز شعیبی، با بازی هانیه توسلی و رضا عطاران كرد. دهلیز برنده 
سیمرغ بلور بهترین فیلم )بهروز شعیبی( و بهترین بازیگر نقش اول زن )هانیه 
توسلی( از سی  و یکمین جشنواره  فیلم فجر و برنده  جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول مرد )رضا عطاران( و جایزه بهترین فیلمنامه )علی اصغری( در جشن انجمن 
منتقدان سینمای ایران )1392( شده است. پس از نمایش فیلم در قسمت دوم 

برنامه، شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداختند.

آسمان زرد کم عمق  ـ  هفدهم آگوست ۲۰۱۸
آسمان  فیلم  به پخش  اقدام  آگوست  ماه  در  دیگو  گفتگوى سن  و  فیلم  گروه 
ترانه  بازی  با  توکلی،  بهرام  کارگردانی  و  نویسندگی  به   )١٣91( عمق  کم  زرد 
علیدوستی و صابر َاَبر كرد. این فیلم برنده جوایز بهترین تدوین )بهرام دهقانی(، 
بهترین طراحی صحنه و لباس )امیر حسین حداد( و بهترین موسیقی )استاد 
حسین علیزاده( در جشن انجمن منتقدان سینمای ایران )1392( شده است. 
پس از نمایش فیلم در قسمت دوم برنامه، شرکت کنندگان در مورد فیلم بحث 

و گفتگو کردند.

داكیونایت
داكیونایت عنوان برنامه ای است كه هم زمان در اولین چهارشنبه هر ماه در 
بیش از بیست شهر آمریكا و كانادا اقدام به پخش فیلم مستند می نماید. این 
آنان در  یا مضمون  و  ایرانى ساخته شده  فیلم هاى مستند توسط فیلمسازان 

رابطه با ایران و ایرانیان می باشد. 

داکیونایت ۴۷  ـ  یازدهم جوالی ۲۰۱۸
ارسالن  کارگردانی  به  دقیقه(   74  –  ٢٠١5 )سال  غربت«  »سه گانه  مستند 
براهنی به نمایش درآمد. ارسالن براهنی از طریق اسکایپ در جلسه پرسش و 
پاسخ متعاقب نمایش فیلم، به بینندگان پیوست و به پرسش هایشان پاسخ داد. 

سه گانه غربت درباره سه هنرمند ایرانی مقیم خارج از ایران است.  

داکیونایت ۴۸  ـ  اول آگوست ۲۰۱۸
مستند »خاک، شکوفه، آتش« )سال ٢٠١5 – 67 دقیقه(  به كارگردانى شبنم 
درباره  فیلم  این  گذاشته شد.  نمایش  به  دیگو  ایرانیان سن  مرکز  در  طلوعی 

زندگی شاعر زن ایرانی طاهره قره العین است.

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو  ـ  ۲۰۱۸
هیئت مدیره کانون در تاریخ های یازدهم جوالی و هشتم آگوست جهت بحث  

بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون گرد هم آمدند. 

به ما بپیوندید 
اگر مایل به همکاری با کانون در حال حاضر و یا خدمت در هیئت مدیره 
به  فرم عضویت خود  ارسال  با  لطفًا  آتی هستید،  در سال های  کانون 
آدرس کانون و یا تکمیل فرم عضویت در تارنمای کانون pccsd.org  به 
ما بپیوندید. داوطلبان باید از اقامت قانونی در آمریکا برخوردار باشند.    
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

اتیکت یا برچسب
در زمان های نه چندان قدیم، اصطالحی در زبان فارسی، به خصوص در میان 
زبان  از  واژه  این  نام »اتیکت«. گمانم  به  کار می رفت  به  قشر تحصیل کرده، 
فرانسه وارد زبان فارسی شده باشد هر چند که در زبان انگلیسی واژه ای به نام 
»اتیک« وجود دارد که به معنای »اخالق« استفاده می شود و با معنای واژه 

»اتیکت« همخوانی ندارد.

واژه »اتیکت« را ما فارسی زبانان به چند معنا مورد استفاده قرار می دادیم. 
اولین معنا، ادب و نزاکت بود. برای مثال اگر می گفتیم که فالن شخص انسان با 
اتیکتی است، منظور اشاره به رعایت ادب و نزاکت در شخص مورد نظر داشت. 
معنای دوم این واژه، قطعه کاغذی بود که کسبه ایران بهای اجناس خود را روی 
آن می نوشتند و در منظر مشتریان قرار می دادند. صورت سومی که این واژه را 
به کار می بردیم برای طبقه بندی مردمان بود که در زمان های بعد جای خود را 
به واژه فارسی »برچسب« داد. صورت سوم را من، بالی فرهنگی نام گذاشته ام 
که در بین ما ایرانیان، چه بخشی که هنوز در ایران زندگی می کنیم و چه بخشی 

که سال ها است در خارج از ایران سکنا گزیده ایم، رواج دارد.
مشکل بزرگ استفاده از »برچسب« ایجاد آسودگی خیال برای استفاده کننده 
این واژه از نیاز به هر گونه مطالعه و تحقیق است. به عبارت دیگر، با قبول و باور 
»برچسب« بخش اعظم شخصیت یک فرد و یا یک واقعه اجتماعی و سیاسی را 
دانسته و شناخته شده فرض می کنیم که حتا با صد دلیل و برهان هم حاضر به 
اصالح تصویر نشسته در ذهن خود نمی باشیم. درست همین جا است که این 

بالی فرهنگی گریبانگیر فرهنگ ما می شود.

معامله  یا شخص طرف  تازه  رفتار یک دوست  و  اخالق  از  اطالع  برای کسب 
خود، کافی است که دوست دیگر ما با استفاده از واژه »برچسب« شخص مورد 
سئوال را خسیس، بی سواد، پرمدعا، کمونیست، هوسباز، لوس، گدا، آب زیر 
کاه، دو رو، دروغگو، بامزه، شاهی و سلطنت طلب، حزب الهی و... توصیف 
نماید. با این برچسب کلک آن شخص در نظر ما کنده شده است که نه تنها 
خود روابط مان با آن شخص را بر اساس برچسب موجود تنظیم می نماییم بلکه 
تا حدود بسیاری از همان برچسب برای توصیف آن شخص در جواب سئوال 

دیگر دوستان مان نیز استفاده می نماییم.

کمتر کسانی هستند که با شنیدن »برچسب« در مورد یک شخص یا یک واقعه 
به تحقیق در مورد شخص یا واقعه تاریخی بپردازند تا صحت و سقم را خود 
دریابند. به همین خاطر چه بسا نظرات اشتباه و ایجاد یا عدم روابط در بین 
آحاد مختلف مردمان جامعه شکل می گیرد که در نهایت جامعه را از حقیقت 

جدا ساخته و ضررهای ناگواری را به روابط بین مردمان موجب می شود.

بگذارید سری به شخصیت های تاریخی بزنیم تا ببینیم تا چه حد، ما ایرانیان، 
به برچسب ها بهای بیشتری می دهیم تا به تحقیق و مطالعه.

و  می گذرد  دو  و  سی  سال  ماه  مرداد  واقعه  از  سال  شصت  از  بیش  امروز، 
شخصیت نخست وقت وزیر ایران، دکتر محمد مصدق، همچنان مسئله مورد 
بحث مجامع مختلف خانوادگی و فرهنگی است. دردناک است که پس از گذر 
این مدت طوالنی، هنوز عده ای ایشان را با استفاده از برچسب »خادم« و عده 
دیگری با استفاده از برچسب »خائن« توصیف می کنند. در حالی که پس از گذر 
سالیان و چاپ گزارش های گوناگون می بایست به جای استفاده از یک کلمه، 
می توانستیم چندین دقیقه و حتی ساعت ها به بحث و بررسی این شخصیت 
به »برچسب«  باور  این مهم فقط در صورت عدم   . بپردازیم  تاریخ خود  مهم 

امکان پذیر می باشد و بس.

مطالعه و تحقیق به ما خواهد آموخت که اشخاص و یا وقایع اجتماعی و سیاسی 
از خصوصیات  دارای طیفی  انسانی  بلکه هر  نمی باشند  بعد خاص  دارای یک 
است که الزاما »خسیس بودن« وی را غیر قابل معاشرت نمی نماید و یا کلمه ای 
همانند خائن و یا خادم و یا »هرچه هست زیر سر انگلیس ها است« فقط راه 

فرار از مطالعه و تحقیق و ساده انگاری مسائل است.

اگر به خاطر داشته باشید، چند ماه قبل، انتخابات بسیار جنجال برانگیزی در 
ایالت آالباما در حال انجام بود تا یکی از دو کاندیدا به نمایندگی از مردم این 
ایالت راهی سنای آمریکا شود. شاید برای ما ایرانیان با استفاده از این برچسب 
که مردمان ایالت آالباما نژادپرست و متحجر و از نظر افکار سیاسی، عقب افتاده 

ایالت راهی سنا خواهد  از این  هستند جای شک نگذاشته بود که کاندیدایی 
شد که نژادپرست و متحجر باشد. پشتیبانی بی دریغ شخص رئیس جمهور و 
افراد با نفوذی چون استو بانر از رقیب آقای جونز هم مزید بر علت شده بود تا 
امید پیروزی آقای جونز به خوابی و خیالی بیشتر شبیه نباشد. در اولین ساعات 
اعالم نتایج انتخابات همه چیز دال بر شکست آقای جونز داشت به طوری که 
حدود ساعت ده شب، من تلویزیون را خاموش کرده و با تایید برچسبی که در 
ذهنم نهادینه شده بود با تاثر بسیار به خواب رفتم. صبح روز بعد برای تایید 
تاثر خود به سراغ اخبار رفتم و با کمال تعجب اعالم خبر پیروزی آقای جونز را 
بر رقیب متحجر خود مشاهده کردم. متوجه شدم که تا چه حد در نگاه خود 
به مردم ایالت آالباما متعصب و دور از واقعیت بوده ام. شاید تمامی فعالیت ها 
و جانبازی مردمانی چون »مارتین لوترکینگ« و هزاران انسان گمنام دیگر را 
در به کرسی نشاندن تساوی حقوق سیاهان با سفید پوستان از یاد برده بودم 
با  را  آالباما  به یقین مردم  افتاده بود.  اتفاق  آالباما  ایالت  که دقیقا در همین 
برچسب غیراخالقی برای خود تعریف کرده بودم که مانع از دیدن طیف حقیقت 

در ذهنم شده بود.
ضمن ابراز مسرت از پیروزی آقای جونز که پس از بیست و پنج سال به عنوان 
اولین سناتور از حزب دموکرات راهی سنای امریکا از ایالت آالباما شده بود به 
خود یادآور شدم که باقیماند ه های استفاده و باور به »برچسب« را که  بی گمان 

ضایعه ای در فرهنگ ما است از خود بزدایم.
امید دارم که شما نیز چنین کنید.
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از نوشین خورسندیانمعرفی و نقد کتاب        

قو )رمان(
نوشته بانو مهر

شرکت کتاب، چاپ دوم 1397

»به کوه دیر سالی ماننده ام که در دریا می ایستد«
و  انگلیسی  فارسی،  زبان  سه  به  تاکنون  کتاب  این 

آلمانی به چاپ رسیده است.  
نام کتاب برگرفته از شعر زیر است:
»شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد
شب مرگ، تنها نشیند به موجی،

رود گوشه ای دور و تنها بمیرد«

واقعی.  عشقی  یافتن  مرگ،  و  وصال  آرزوی  است،  عاشقی  روایت  قو  داستان 
داستانی روان اما پر جاذبه مملو از اتفاقات تلخ و هولناک با حس تعلیقی عمیق.
بدرقه  را  مادرش  فرانکفورت  فرودگاه  در  ساالری  آناهیتا  است.   2007 سال 
می کند. مادر از او می خواهد تا سفری به ایران داشته باشد و برادرش بابک را 
ببیند. آناهیتا رغبتی به این سفر نشان نمی دهد و صریحا می گوید که نمی تواند 
قدم در کشوری بگذارد که گورستان آرزوهای جوانی اش است. سه هفته بعد 
برخالف  آناهیتا  می دهد.   بابک  سرطان  بیماری  از  خبر  آناهیتا،  خواهر  ثریا 
میلش، بعد از سال ها به ایران باز می گردد در حالی که شوهر و فرزندانش در 

آلمان هستند.
تصویر  به  جزییات  با  را  روایت  آناهیتا  است.  مفرد  شخص  اول  داستان  راوی 
می کشد. رمان ساختاری بالونی دارد. در ابتدای روایت می دانیم که بابک سرطان 
دارد و در حال احتضار است اما کم کم این بالون سوراخ می شود و از ارتفاعش 
کاسته می شود. این کار تا آنجا ادامه پیدا می کند که همراه با کالبد بابک، جسد 
بالون هم بر زمین می نشیند. خواننده با این که می داند بابک باید بمیرد اما با 

آرزویی محال دست و پنجه نرم می کند تا شاید بتواند او را زنده نگاه دارد.
خواننده همراه با آناهیتا دوران کودکی و نوجوانی را قدم به قدم به پیش می رود 
تا به زمان حال برسد؛ زمانی که آناهیتا دکتری حاذق در کشور آلمان است. 
البته گاه خواننده حس می کند آناهیتا در زمان کودکی از منطق کوکانه خارج 
شده و شخص پخته تری حرف می زند. شخصیت های این رمان اکثرا از سطح 
سواد نسبتا باالیی برخوردارند؛ پدری که استاد دانشگاه است، مادری که معلم 
است، دخترانی که  تحصیالت عالی دارند، برادری که نوازنده چیره دست پیانو 
است، مستخدم با سواد خانه که بیشتر به یک مادربزرگ مهربان شباهت دارد.
در این کتاب وارد دنیای جوانی روشندل می شویم، جوانی که همه چیز را با 
چشِم دل می بیند. جوانی که می داند چگونه در تاریکی حرکت کند. جوانی که 
با تمرکز می تواند هر چیزی را در دنیای تاریکش بیابد چرا که می داند هر جسمی 
بوی خاص خود را دارد و فضای خاص خود را اشغال می کند. او نمی داند عشق 
چه رنگی است و خواهرش به او یاد می دهد که عشق یعنی کسی را بخواهی 
این که  از  بعد  زیبایی. »می دانی  و  یعنی رنگ  بلرزد، عشق   او  برای  و قلبت 
کور شدم تاریکی شب ها را بیشتر احساس می کردم؟ اوایل همیشه با این امید 
عادت  کم  کم  اما  ببینم...  را  روز  روشنایی  که صبح،  می رفتم  رختخواب  به 
کردم. شب که می شد، می دانستم وقتی بخوابم با سپیدی سحر بیدار نمی شوم 
که  مطلق  تاریکی  نبود.  تاریکی  که  این  اما  ندارد.  فرقی  هیچ  شب  با  روز  و 
بیرون و درونم را احاطه کرده بود، بعد از حادثه ای که برای تو و افشین اتفاق 
افتاد، شروع شد. از هر چیز زنده متنفر شدم.« بابک اهل موسیقی حرفه ای 
است. نویسنده قطعا با این نوع موسیقی آشنا است چون اصطالحاتی را به کار 

می گیرد که نشان دهنده تبحر او در موسیقی است.

مثال  می آورد؛  میان  به  ایرانیان سخن  مشکالت  از  اوال  رمان  این  در  نویسنده 
این که اغلب احساسات واقعی خود را بروز نمی دهند یا این که تن و اندیشه ای 
دارند که به زنجیر کشیده شده است، یا این که حس می کنند به اندازه سال 
نوری با غیرایرانی ها فاصله دارند. »در اروپا بعد از هر دگرگونی، از انقالب گرفته 
تا جنگ دوباره بازسازی می کنند ولی ما تا همه چیز را با خاک یکسان نکنیم 

برای  و  می شناسند  را  گذشته شان  اینها  نمی گیریم.  آرام 
آینده شان بازسازی می کنند، ولی ما همه ش در حال افتخار 
کردن به تاریخ گذشته مان هستیم. اینها می روند جلو، ما به 
به  هم  باز  ما  می کنند،  پیشرفت  اینها  می نازیم.  گذشته مان 
گذشته مان می نازیم.« ثانیا از بیان خصلت های خوب ایرانیان 
هم غافل نیست که به عنوان مثال می توانند به نحوی با شرایط 

تازه و ناخواسته در زندگی سازگار شوند.
»چرا خدا فرزندان راستین خودش را در این سرزمین که شاید 
بیش از هر جای دیگر در دنیا نامش را به زبان می آورند، فراموش 
باز رویش را برمی گرداند!  او  او اما  کرده؟ این همه قربانی به نام 
وجود  پاک  پیکرهای  این  برای  جایی  خدا  سرزمین  این  در  یعنی 
ندارد؟« نویسنده اینجا از خط قرمز رد می شود. »وقتی حتی خدا 
هم بندگان راستین خود را تنها می گذارد، آیا بر بندگانش نیست که 

دست یکدیگر را بگیرند و همدیگر را یاری بدهند؟«

این رمان زمان مشخصی دارد، از قبل از انقالب تاکنون. مکان ها کامال مشخص 
و معین هستند؛ تهران، یوسف آباد، شهرهای شمال کشور، اروپا، فرانکفورت، 
اطریش، وین. بانومهردر این نوشته گاه ایرانیان و گاه مردم دنیا را مخاطب قرار 
داده است. از این جهت می توان طرف نقل این رمان را مخاطب عام دانست: 
اما گاه مخاطب  انسان است.«  بازتاب دهنده عواطف درونی  آینه  »نگاه مانند 
با پسرم در آغوشم. فکر  خاص، مانند مادران دارد:»اکنون من هم مادر بودم 
کردم این موجود کوچک نه ماه در درونم با من زندگی کرد، با من غذا خورد، با 
من خوابید و بیدار شد.« آنجا که راوی از محبت خواهرانه یا مادرانه می گوید، 
خواننده می تواند با او همذات پنداری کند. پس چهار ستون داستان یعنی زمان، 
و  محکم  روایت  جهت  این  از  و  هستند  مشخص  ومخاطب  نقل  طرف  مکان، 
استوار است و امکان فرو ریختن در حین خواندن داستان وجود ندارد. نویسنده 
با مهارت، ضمن بیان وقایع، نشانه گذاری می کند و بعد دوباره به این نشانه ها 
می پردازد. بر این اساس خواننده هوشیار می تواند این نشانه ها را کشف خود بداند 
و چون در حین خواندن خود را در کشف داستان با نویسنده سهیم دانسته، از 
خواندن لذت بیشتری می برد. وقایع داستان از نظر زمانی و مکانی درست هستند 
پس خواننده داستان را باور می کند، چون حس راست نمایی در آن باال است. 
دوربین گیری در اکثر صحنه ها بجا و با زاویه مناسب انتخاب شده است. هر چند 
در جاهایی رمان خطی به نظر می رسد اما نویسنده تالش کرده با شاخ و برگ های 

اضافی و جالب از زندگِی شخصیت های غیراصلی، جذابیت را بیشتر کند.

بانو مهر اسطوره های غربی و شرقی را می شناسد و از آنها در رمان خود بهره 
برده است. این استفاده بجا، رمان را وزین تر کرده است.

تاریک  اعماق  از  اهریمن  روزی  نبود،  روز  و  نبود  گاه که هنوز شب  آن   ...«
بیرون آمد و نور را دید که زیباست. خواست بر آن دست یابد و چون هجوم 

آورد، جنگ جهانگیِر نیک و بد درگیر شد...«

»... انسان جان جهان است که بی یارمندی او جهان مرده بود، روشنی از 
یاری انسان رستگار است که اگر نبود اهریمن پیروز بود...« ]برگرفته از کتاب 

سوگ سیاوش[
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

مدتی است کانال تلگرام مسعود بهنود با نام »هزار داستان با مسعود بهنود« را 
پیگیری می کنم. محتوای این کانال ویدئوهای سه تا پنج دقیقه ای از خاطرات 
مورد  در  است  ایرانی  فیلمساز  و  روزنامه نگار  نویسنده،  این  پژوهش های  و 
شخصیت های هنری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و ... بیشتر در ایران قبل 
به »نصرت رحمانی«، شاعر  این خاطرات مربوط می شود  از  انقالب. یکی  از 
معاصر نوگرای ایران، که در سال 1308 در تهران به دنیا آمده و در سال  1379 
در رشت درگذشته است. خاطره مسعود بهنود مربوط می شود به روزی که به 
اتفاق شاعر از دفتر مجله روشنفکر در خیابان ناصر خسرو به طرف جنوب شهر 
تهران راه می افتند. بهنود توضیح می دهد که اکثر آشنایان شاعر در »پایین های 
شهر« بودند و مقصد آن روزشان کشتارگاه تهران، بعد از میدان جوادیه بود. 
بهنود کشتارگاه تهران را شرح می دهد: چندین انبار در کنار برکه  یا دریاچه ای 
از قبل  از خون دلمه حیوانات سالخی شده که بوی خون دلمه شده در آن 
از رسیدن به »قصاب خونه« قابل استشمام بود، و در آن دریاچه خون دو ـ 
سه هزار بچه مشغول بازی بودند، صحنه ای که بهنود می گوید در هیچ فیلمی 
ندیده بود. او می گوید در انبارهای قصاب خونه جاهالن با کالهای شاپو و کارد 
سالخی در دست آواز بیات تهران سرمی دادند، در حالی که خون تمام بدن شان 
کنار  که  بچه هایی  آن  زندگی  تمامی  در  قصاب خونه  فرهنگ  بود.  پوشانده  را 
آن دریاچه بازی می کردند وجود داشت و آدم از انبوهی این فرهنگ در عین 

تاسف، حیرت می کرد...
شعر زیر از نصرت رحمانی شاید این خاطره مسعود بهنود را به تصویر می کشد:

میعاد در لجن
رقصید

پر زد، رمید
از لب انگشت او پرید

[سکه ]
گفتم: خط

پروانه مسین
پرواز کرد

چرخید، چرخید
پر پر زنان چکید؛ کف جوی پر لجن.

تابید، سوخت فضا را نگاه ها
برهم رسید

در هم خزید
در سینه عشق های سوخته فریاد می کشید:

ـ ای یاس، ای امید!

آسیمه سر بسوی »سکه« تاختیم
از مرز هست و نیست

تا جوی پر لجن
با هم شتافتیم

آنگه نگاه را به تن سکه بافتیم.

پروانه مسین
آیینه وار! بر پا نشسته بود در پهنه لجن !

وهر دو روی آن
خط بود

خطی بسوی پوچ، خطی به مرز هیچ

اندوه َلرد بست
در قلبواره اش

و خنده را شیار لبانش مکید و گفت:
ـ پس… نقش شیر؟

رویید اشک
خاموش گشت، خاموش

گفتم :
ـ کنام شیر لجن زار نیست، نیست!

خط است و خال
گذرگاه کرم ها

اینجا نه کشتگاه عشق و غرور است
میعادگاه زشتی و پستی ست.

از هم گریختیم
بر خط سرنوشت
خونابه ریختیم.

                    »نصرت رحمانی  ـ  از کتاب میعاد در لجن«

»زاده ی چهارمین روز بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و پنج در بیمارستان 
بابک واقع در خیابان کارون چهارراه طوس. فرزند آخر یک جمعیت هفت نفره. 
پدرم کارمند کانون پرورش فکری بود و از مداد و پاک کن و کتاب چیزی برای 
ما کم نمی گذاشت. مادرم هم یک زن خانه دار معمولی ... محفوظات شعری 
او حیرت انگیز است و حتی گاه گداری شعر هم می گوید. پدرم هم به همین 
نداشتم.  کار کتاب ها  به  بود. کاری  فوتبال  تفریح سالم من  از بچگی  منوال. 
می دویدم و با توپ دو الیه ی پالستیکی زندگی می کردم...« [بخشی از بیوگرافی 

احسان افشاری به قلم خودش – از مجله اینرنتی مشروح ]

در این شماره، بخش هایی از شعر »لعنت به این هوای سه تایی« سروده احسان 
افشاری را برای خوانندگان محترم پیک انتخاب کرده ایم:

لعنت به این هوای سه تایی 
شاعر در این زمانه ی تنها

دلشوره ی تماِم قرون است

در سرزمیِن ماه گرفته
ساعت همیشه راس جنون است

آن سوی پرده های حصیری
هوهوی تازیانه می آمد

از کوچه های سرِخ زمستان
تنهایی ام به خانه می آمد

روحی که پشت پنجره دیدم
رقاِص کافه های عدم بود

در گوِش کوچه های زمستان
تنها صدا، صدای عدم بود

تنهایی ام زنی ست که هر شب
همخوابه ی تماِم صداهاست

یک زن که از تماِم جهانش
چیزی به جز سکوت نمی خواست

تاریکِی تماِم زمینم
غربت ِکِش عبوِر زمانم

تنها مگر به سیلِی سیالب
خود را از این جنون بتکانم
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من پیشگوی فاجعه بودم
دیوانه ای که غاِر خودش بود

در سالنی به وسعِت هستی
تنها در انتظاِر خودش بود

آری منم تفاله ی خلقت
محصوِل یک دعای نکرده

آدم گریِز قبله ی متروک
شیطاِن سجده های نکرده

آری منم ترانه ی اندوه
خاکستِر رباعِی خیام

مردی که جرعه جرعه زمین ریخت
در خواب های یک زِن بدنام

...

آری منم که وقِت تالفی
قلِب تو را به درد نیاورد

دیوانه ای که هر چه تبر خورد
ایمان به فصِل سرد نیاورد

من در غباِر خاطره ها گم
تو در نقاِب منظره هایی

او منتظر کنار درختان
لعنت به این هوای سه  تایی

من را ببند، پنجره کافی ست
بیرون سکوِت هرزه ی برگ است

تصویِر کاج های خیابان
آواِز دسته جمعِی مرگ است

دیوانه روِح دربه درش را
در کوچه جا گذاشت، نگردید

من رفته ام که بازنگردم
دنباِل یادداشت نگردید

                                    »احسان افشاری«

 

آی آدم ها
آی آدم ها، که در ساحل نشسته شاد و خندانید،

یک نفر در آب دارد می سپارد جان
یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند

روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید،
آن زمان که مست هستند

از خیال دست یابیدن به دشمن،
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید دست ناتوان را
تا توانایی بهتر را پدید آرید،
آن زمان که تنگ می بندید

بر کمرهاتان کمربند...

در چه هنگامی بگویم؟
یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان، قربان.

آی آدم ها که در ساحل بساط دلگشا دارید،
نان به سفره جامه تان بر تن،

یک نفر در آب می خواهد شما را
موج سنگین را به دست خسته می کوبد،

باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده
سایه هاتان را ز راه دور دیده،

آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابی اش افزون.
می کند زین آب ها بیرون

گاه سر، گه پا، آی آدم ها!
او ز راه مرگ این کهنه جهان را باز می پاید،

می زند فریاد و ُامید کمک دارد.
آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید!

موج می کوبد به روی ساحل خاموش؛
پخش می گردد چنان مستی بجای ُافتاده. بس مدهوش

می رود، نعره زنان این بانگ باز از دور می آید،
آی آدم ها!

و صدای باد هر دم دلگزاتر؛
در صدای باد بانگ او رهاتر،

از میان آب های دور و نزدیک
باز در گوش این نداها،

آی آدم ها!
                »نیما یوشیج – بیست و هفتم آذر ۱3۲۰«

پل سالن )Paul Celan( شاعر اهل رومانی در نوامبر ۱9۲۰ به دنیا آمد و در 
می ۱9۷۰ در گذشت. او را یکی از بزرگ ترین شاعران آلمانی زبان می دانند. در 
این شماره یکی از شعرهای سالن را که توسط یوسف اباذری ترجمه شده به 

خوانندگان گرامی پیشکش می کنیم.

مزمور
هیچ کس دوباره ما را از زمین و گل نخواهد سرشت.

هیچ کس خاک ما را احیا نخواهد کرد .
هیچ کس .

ستوده باد نام تو، ای هیچ کس .
برای تو 

ما گل خواهیم داد .
به سوی 

تو.

هیچی که 
ما بودیم و هستیم و باقی خواهیم ماند .

گل افشان؛ 
هیچ  ـ 

گل سرخ هیچ کس .

با مادگی مان تابنده چون روح
با نرینه گی مان غارت زده ی بهشت 

و گلبن جام مان قرمز 
و با کلمه ی سرخی که می خوانیم 

بر فراز، بر فراز 
خار.

»پل سالن؛ ترجمه یوسف اباذری – از کتاب شاعران : ریلکه ، تراکل ، سالن؛ 
ترجمه یوسف اباذری ، مراد فرهاد پور و ضیا موحد  ـ  انتشارات روشنگران ، 

۱3۷۲ ]از صفحه فیسبوک عادل بیابانگرد جوان[«
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Iranian School of San Diego is starting its 31st year of 
activities.Registration for Branch (I) is on Sunday August 
26, and for Branch (II) on Thursday August 30, 2018. The 
classes start after the Labor Day holiday on Thursday 
September 6 for Branch II and Sunday September 9, for 
Branch I. Our Persian language program consists of six 
levels, Persian 1 through 6. Each level takes one year to 
complete. We are also offering adult classes for Persian 
learners as well as Kindergarten and Preschool classes. 
The minimum age to attend school is 4.5 years. Beside the 
language classes, we offer extracurricular activities such as 
Folk Dancing, Theater and Music. The classes on Sundays 
start at 9:30 consist of three sessions of reading, writing, 
listening, speaking and applied Persian which includes 
culture and communication. The classes for Branch II remain 
the same, from 6 to 8PM. Please note the following: Due to 
popular demand, the "music appreciation workshop" will 
be presented throughout the year.We will continue to offer 
Persian Music classes along with Dance and Theater. We 
do however need a minimum of 5 registered students for 
each class. These classes are for the Sunday sessions only.
There will be a $50 late registration fee after September 1, 
2018. For more information and online registration, tuition 
and payment methods, please visit our website http://www.
issd.pccsd.org  or call 858-552-9355.  You can also fill out 
the application print and fax to 619-374-7335
____________________________________________________

Please Note: Our Persian Language Program is accredited 
by all local school districts. High school students can 
take Persian at ISSD to fulfill their second language 
requirements. Persian would be transferable and honored 
by the University of California and the California State 
systems. In order to participate, students must obtain 
proper forms from their respected high schools and 
present it at the time of registration or on the first day of 
school.  For more information please contact our office 
at 858-552-9355.

تابستانی  تعطیالت  مدرسه.  زنگ  چیست؟  صدای  این  دانگ!  دینگ 
مدرسه به روزهای پایانی خود رسیده است و به زودی کالس های درس 
مدرسه  پر می شوند.  آموزان  دانش  هیاهوی  و  ها  بچه  پای  از صدای 

ایرانیان سن دیگو منتظر حضور شاد و پرنشاط شماست.

www.issd.pccsd.org    follow us in Facebook
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 آگهی ثبت نام سال 2019  ـ 2018
شعبه اول یکشنبه 26 آگوست 2018 از ساعت 9:30 تا 12 ظهر

C_1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

شعبه دوم پنجشنبه  30 آگوست 2018 از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر
C1 در مدرسه مونت کارمل اتاق

 ISSD Registration 2018-2019
Branch I    Sunday August 26, 2018 at 9:30am-12pm 
Branch II   Thursday, August 30, 2018 at 6-8pm
Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School 
9550 Carmel Mountain Road • San Diego, CA 92129
For more information: 858 552-9355

Last year was our 30th anniversary. In September of 1988, 
the first group of students attended the Persian classes 
at the All Hallows Catholic Church building in La Jolla. My 
predecessor Mrs. Shahri Estakhry with the help of Mrs. 
Mozayan Bagherzadeh and a group of enthusiastic parents 
established the Iranian School of San Diego. Shortly after 
they formed the Persian Cultural Center (PCC) as a non-
profit organization to be able to expand cultural activities 
and better serve the Iranian-American community and the 
rest is history. Almost 2,000 students have attended ISSD 
since 1988. In the past several years we have approximately 
250 students each year to learn Persian Language and 
Iranian culture. PCC our mother organization has grown 
as well. Peyk our bi-lingual cultural magazine reaches 
thousands if readers around the world. PCC has presented 
hundreds of cultural events, music concerts, plays, movies, 
etc. In 2013, PCC with the help of the community purchased 
and established the Iranian-American Center (IAC) that has 
been the Home for the community by hosting many cultural 
gatherings. In the past 30 years ISSD along with PCC have 
become two of the most successful cultural organizations 
outside of Iran. That by itself is a great cause for celebration. 
    Ali Sadr - Principal
____________________________________________________
ISSD has prepared six volume text books based 
on the latest findings of academia on "heritage 
language" teaching and our own hands on 
experience in the past 30 years. These books are 
currently being used in several schools around 
the country. They are also available for purchase 
for schools or individuals.

If you are interested please contact our office at 
(858) 552-9355 to order.

A Little History 
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هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی،
همان طور که در شماره های قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص داده ایم 
به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام های هابیل و قابیل. این دو برادر از 
نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در یک خانواده و 
یک نوع شرایط بزرگ شده اند، نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف یکدیگر 
دارند. از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرهای 
خود را بگویند. ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم و قضاوت 
را بر عهده شما می گذاریم. اگر خوانندگان گرامی نظری به طرفداری یا مخالفت 
با هر یک دارند می توانند این نظر خود را، از طریق فرستادن ایمیل به آدرس 
با »کیش شخصیت  رابطه  بار هم در  این  با ما در میان بگذارند. گفتار  پیک، 

پرستی« است.

قابیل: می دونی اصال دیگه خسته شدم. دیگه اخبارم گوش نمی دم. من، منی که 
دائما اخبار همه جا رو می شنیدم و می خوندم. منی که به مردمی که می گفتن اخبار 
گوش نمی دن چون اونا رو دی پرس می کنه می خندیدم. حاال خودم این جوری 
شدم. هر از چندی های الیت خبرها رو می بینیم، همین و بس! چیزی که بیشتر 

از همه اعصابم رو خرد می کنه این تئوری های توطئه است. 

هابیل: حاال اصال وقت خسته شدن و بریدن نیس. انتخاباتی که در پیشه شاید 
مهم ترین انتخابات توی این نسل باشه. من کامال می فهمم که چرا آدم دیگه نمی خواد 
اخبار گوش بده. این تئوری های توطئه هم یه نقش شون اینه که مردم رو کرخ 
کنن. یعنی اون قدر هر روز یه دکون دیگه وا می کنن که آدم می گه اصال گور بابای 
همه شون. سوشیال مدیا هم که قربونش برم مسئول پخش این سمومه. خیلی  

انرژی می خواد که آدم عقلشو از دس نده.

قابیل: چیزی که واقعا و عمال باعث شد دیگه ببرم این برنامه Q  بود که اآلن علنا 
توی گردهمآیی های انتخاباتی ترامپ شرکت می کنن و پالکارد و تی شرت هاشون 
توی همه جمعیت دیده می شه. آخه مگه مردم چقدر خرن؟ اینا رو که دیدم و 
دیدم چه نفوذی توی مردم دارن، گفتم دیگه بسه. می دونی که کیا رو می گم؟ 
اینایی که معتقدن که بعد از ریگان همه رئیس جمهورا از بوش پدر گرفته تا اوباما 
و حتی هیلری، سردمدار یک جریان جنایی بین المللی »بچه بازی« و خرید و 
فروش بچه هان و ترامپ تنها کسیه که می تونه اونا رو نابود کنه. آخه عقلم خوب 
چیزیه. حتما اینا اینقدر نفوذ دارن که توی »رلی« های رئیس جمهور این طوری 

حضور دارن.

هابیل: معلومه که نفوذ دارن. ولی آیا از خودت سئوال کردی که چرا این جور 
چیزا توی جمهوریخواه ها نفوذ و رشد پیدا می کنه؟ تو به عنوان یه جمهوری خواه 
به این فکر نمی افتی؟ مطئئنم که جمهوریخواه های دیگه هم هستن که از این 
قضیه نارحتن. چرا کاری نمی کنن؟ آیا فکر نمی کنی که »فرهنگ ترامپی« باعث 
این  از سردمداران  یکی  ترامپ  آیا خود  تفکرات می شه؟  این جور  و رشد  ایجاد 
تئوری های توطئه نیس؟ مگه اون نبود که سال ها روی شناسنامه اوباما و ثابت 
کردن این که اون یه آمریکایی نیس کار کرد؟ الکس جونز بابای همه ایناس. تا 
حاال چقدر از این توطئه های چرت و پرت رو اون مطرح کرده و بهشون بال و پر 
داده. ترامپ هم بارها توی برنامه اش شرکت کرده و بهش حال داده. به نظر من 
عامل همه اینا ترامپه و خجالت داره که هنوز هشتاد درصد جمهوری خواها از 

این پدیده دفاع می کنن.

قابیل: می دونی که من جزو اون هشتاد درصد نیستم. من از برنامه های خوبش 
حمایت می کنم، از کارهای ضایعش نه! خیلی هام مث منن. نمی تونی منکر بشی 

که وضع اقتصاد از برکت ترامپ هنوز عالیه. اگه وضع اقتصادی بد شده بود مسلم 
بدون خیلی از جمهوریخواه ها ازش برگشته بودن. قانون جدید مالیاتی و این که 
جلوی مهاجرت غیرقانونی رو داره می گیره باعث شده که هنوز اکثر جمهوریخواه ها 
ازش حمایت می کنن. رشد اقتصادی چهار درصده. نرخ بیکاری پایین ترینه توی 
سی سال گذشته. مردم اینا رو می بینن و واسه همین ازش برنگشتن. یادت باشه 
این واسه شون مهم ترین عامله.  مردم همیشه به جیب خودشون نیگا می کنن. 
بقیه چیزهاش مث برنامه با روسیه و یا این تئوری های توطئه رو جدی نمی گیرن 

چون اثری روی زندگی اونا نداره.

هابیل: حق با توئه. اکثر مردم به جیب خودشون نگاه می کنن. وقتی روشنفکراشون 
مث تو فکر می کنن که قانون جدید مالیاتی باعث شرایط خوب اقتصادی شده 
دیگه از مردم عادی نمی شه توقع دیگه ای داشت. وقتی نمی فهمن که این رشد 
اقتصادی از 2010 شروع شده، اونم به خاطر مانورها و برنامه ریزی های تیم اوباما 
این  از عمیق ترین فاجعه های اقتصادی بیرون کشید و  از یکی  بود که کشور رو 
تعرفه های  مثل  ترامپ  ابلهانه  های  کارشکنی  با  که حتی  داده  بهش  رو  شتاب 
عجیب و قریب هنوز داره جلوی می ره و رشد چهار درصدی می ده. اونا متاسفانه 
مال شرکت های  اصلیش  نفع  مالیات،  قانون جدید  در  که  کنن  درک  نمی تونن 
عظیم و سرمایه دارای بزرگه نه مردم عادی، اونم به قیمت یک تریلیون دالر که 
نسل های آینده باید بپردازن. درباره مهاجرت هم که گندش رو درآوردن. اون از 
بازی ها.  این گشتاپو  پدر و مادرهاشون و  از  از جدا کردن بچه ها  اون  دیوارش، 

کدوم موفقیت ها منظورته که باعث می شه هنوز ازش دفاع کنی؟

قابیل: خب تو همیشه لیوان نصفه رو خالی می بینی و مسائل رو با بدبینی به 
اصطالح مطرح می کنی. درسته که مالیات شرکت های بزرگ رو پایین آورده ولی 
به کشورهای دیگه که مالیات کمتر داره – مثل  این شرکت ها  اینه که  دلیلش 
ایرلند – نرن. اآلن اکثر کمپانی های »های تک« آمریکایی مرکزشون توی ایرلنده. 
خب باید این شرکت ها رو نگه داشت. اینم که می گی فقط پولدارا از این قانون 
درباره  تو هم همین طور!  مالیاتم کمتر شده  اآلن  بردن غلطه. من خودم  نفع 
مهاجرت غیر قانونی هم، خب می بینی که اثر گذاشته و خیلی کمتر شده. اما 
راجع به اینکه چرا جمهوریخواه های کنگره جلوی ترامپ در نمی آن و یا خودشونو 
اقال توی مواردی که همه می دونن اثرات بد داره ازش جدا نمی کنن، مث همین 
تعرفه بندی واردات یا مسئله روسیه و یا برخوردهایی که ترامپ با اتحادیه اروپا و 
ناتو کرد – که در واقع همه اعتقاد دارن که کارهای بدی هست – اینه که جرات 
و  همکاری  باهاش  که  اینه  می افته!  ور  بیافته  در  ترامپ  با  کس  هر  نمی کنن. 

همیاری می کنن گاهی هم یک غری می زنن. 

هابیل: اوال مسئله بدبینی نیس، نکته اینه که آدم باید یه خورده جلوتر از نوک 
دماغشو هم ببینه، همین قدر که من ماهی 50 دالر کمتر مالیات بدم باعث بشه 
که دهنم بند بیاد و بقیه فجایع رو زیر سیبل رد کنم؟! من به خوبی می دونم که 
چرا جمهوریخواه های کنگره جلوش وا نمی ایستن و جرات ندارن باهاش دربیافتن. 
چون خودشون در مقابل غولی که درست کردن مسئولیت دارن. چون کارهایی رو 
ترامپ کرد و حرف هایی رو زد که اونا جرات نمی کردن بزنن و انجام بدن. مسئله 
رو اآلن دیگه نمی شه به صورت یک رئیس جمهوری  که به اصول کشورداری 
و دیپلماتیک وارد نیس و یوخالیی عمل می کنه، دید. ترامپ و ترامپیسم اآلن 
به صورت یه »کالت« دراومده. اون چیزی که بهش می گفتن »کیش شخصیت 
پرستی«. هشتاد درصد جمهوریخواه ها و یا سی درصد جامعه به او اعتقاد دارن و 
هر کاری می کنه حمایتش می کنن، بدون این که سئوالی براشون مطرح بشه. مث 

کیش شخصیت پرستی
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همه »کالت ها«. سی درصد جامعه که عقب افتاده ترین اقشار رو تشکیل می دن 
گوش به فرمان اونن، این خطر واقعیه!

قابیل: بازهم داری اغراق می کنی! با برچسب زدن این جریان به »کالت«داری کار 
خودتو راحت می کنی. یعنی می خوای هرکاری رو که ترامپ می کنه جنبه مذهبی 
بهش بدی و این که طرفداراش بدون چون و چرا برای اون به هرکاری دس می زنن. 
ما که الحمداهلل »کالت« ندیده نیستیم! توی این چهل سال توی کشور خودمون 
کم کالت ندیدیم! فکر می کنی طرفدارای ترامپ مث مجاهدین خودشونو گوشت 
جلوی توپ کنن و یا مثل جونز تاون »کولید« سمی سر بکشن؟ ابدا! خیلی از اینا 
کسانی ان از طبقه کارگر که سال هاست کسی نرفته حالشونو بپرسه، کارخونه ها 
شون بستن و رفتن خارج، معادن بسته شدن، حاال امید بستن به این آدم که 
گفته وضع شونو خوب می کنه. کارخونه ها رو بر می گردونه و معادن رو راه می اندازه. 
ممکنه وقتی دیدن بعد از دو سه سال وضعشون تغییر نکرد ول کنن برن. اینا رو 

باید بهشون آگاهی داد.اینا »کالت« نیستن.

هابیل: این تئوری ها مال اون اوایل بود. مث این که واقعا خیلی وقته اخبار نیگا 
نمی کنی. اینا درسته که خیلی هاشون از طبقات زحمتکش هستن ولی فقرشون 
بیشتر فقر فرهنگیه. به قول قدیمی ها »لمپن« هستن. خیلی هاشون جزو – به 
قول تو – زحمتکشا هم نیستن. ولی وجه مشترکشون مسائل نژادی ضد مهاجرتی 
و ضد روشنفکریه. اینا همیشه وجود داشتن ولی سال ها بود جرات ابراز وجود 
نمی کردن .حاال »پیشوا« پیدا کردن و دورش جمع شدن. اینا خیلی خطرناکن. 
اگه کسی جلوشون درنیاد و از دور بیرونشون نکنه خیلی خطرناک تر هم می شن. 
و  رفتن  االن اصال مسئله دمکرات و جمهوریخواه نیس. همه مسئولیت دارن. 
آگاهی دادن به اینها هم وقت تلف کردنه. این جریان پتانسیل اینو داره که این 
دمکراسی نیم بند رو هم وربچینه و فاشیزم رو برقرار کنه. اآلن رهبری کنگره و 
اکثریت دست اونه، یعنی قوه مقننه که قراره مستقل باشه مثل موم توی دست 
قوه اجراییه. سوپریم کورت هم در بست در اختیارشه.  اآلن هم داره یک راست 
افراطی دیگه رو توش می چپونه. یعنی هیچ جور کنترل و ترمزی وجود نداره. این 
وضع می تونه به راحتی به یک حکومت فاشیستی تمام عیار ختم بشه. مسئولیت 
عمده اونم با دوستای جمهوریخواهه که اوضاع رو درک نمی کنن و با وجود این 
برنده  تیم  جزو  می کنن  فکر  کنن، چون  نمی  کاری  بگیرن  جلوشو  می تونن  که 

هستن. ولی توی این بازی همه بازنده ان!

قابیل: من متوجه هستم که مسائلی وجود داره ولی اصال به بدبینی تو نیستم. 
این مملکت سیستم داره، اقتصاد اول دنیاست. محاله بذارن این سناریویی که 
تو می گی عملی بشه. کالت و غیر کالت، اینا بادشون می خوابه. به هر حال زیاد 
بدبین نباش. راستی فرصت نشد درباره ایران صحبت کنیم. آیا فکر می کنی با 
شروع تحریم ها و وضع وحشتناک اقتصادی خود ایران با این تظاهرات ها و ندانم 

کاری های دولت و این که ترامپ قداره رو از رو بسته، رژیم سقوط می کنه؟

هابیل: درباره اش دفعه پیش صحبت کردیم. شخصا امیدوارم به یه انقالب دیگه 
ختم نشه. با همه تنفری که از اون سیستم دارم یه انقالب دیگه اوضاع رو به 
انقالب  توی  عراق.  و  رو می کنه سوریه  ایران  دیگه  انقالب  بدتر می کنه.  مراتب 
قبلی که یه رهبری داشت که همه گوش به فرمانش بودن،  این آخر و عاقبتش 
شد. حاال انقالبی بدون رهبری، جز آرنارشیسم و ده ها بار بدبختی بیشتر و کشتار 
چیز دیگه ای نخواهد داشت. نمی دونم که تو هم مث خیلی دیگه از ایرونیا فکر 
رو  و سوریه  عراق  نمونه های  ولی  بهتره!  این که هست  از  باشه  می کنی هرچی 
از درون درس بشه. تحریم ها و سیاست های  با فشار مردم  باید  ببین. سیستم 

ماجراجویانه ترامپ اوضاع رو بدتر می کنه، نه بهتر. 

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب

گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب در روزهای سی ام جون و بیست و 
هشتم جوالی 2018 در مرکز ایرانیان سن دیگو برگزار گردید.

تمرکز گردهمایی ماه جوالی بر روی کتاب طنز »بیشعوری«، نوشته خاویر 
کرمنت و ترجمه محمود فرجامی بود. در مورد این کتاب شرکت کنندگان 

به بحث و گفتگو نشستند.

در مجموع دو گردهمایی کتاب های زیر معرفی شدند:
 ـ نان سال های جوانی، نوشته هاینریش ُبل، ترجمه محمد اسماعیل زاده

 ـ َهَرس، نوشته نسیم مرعشی
 ـ بار هستی، نوشته میالن کوندرا، ترجمه پرویز همایون پور

 ـ بلوار دل های شکسته )مجموعه داستان های کوتاه(، نوشته پرویز دوایی
 ـ گور به گور )As I lay dying(، اثر ویلیام فاکنر، ترجمه نجف 

دریابندری
 ـ تولد سی و پنج سالگی )داستان کوتاه( ، نوشته بهرنگ قاسمی

 ـ کتاب صوتی 
 Born A Crime: Stories from a South African Childhood
by Trevor Noah

Plant Paradox by Steven R. Gundry ـ 
 ـ The Kite Runner by Khaled Hosseini – بادبادک باز، 

نوشته خالد حسینی
Reporter: A Memoir by Seymour Hersh ـ 

گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان 
سن دیگو برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را  با  ما
 در  میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US
We welcome your suggestions 

and opinions.

     www.pccsd.org
     Email: pcc@pccsd.org
     Call: 858 9355 ـ 552 ـ
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www.pccsd.org

    

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 9355 ـ552 )858( 

برای درج آگهی لطفأ با تلفن  9355  ـ  552)858(تماس بگیرید

                   نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود
                       نظرات مطرح شده در مقاالت، الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.

                      و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
                       با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

           6790 Top Gun St. #7، San Diego،  CA 92121
           Tel (858) 552  9355   •   Fax (619) 374  7335
           Email: pcc@pccsd.org
کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری 

برای نشریه آینده )شماره 178( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30 
سپتامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی  ـ آمریکایی
         www.iasfund.org)858( 552تلفن  9355 ـ   

خیریه یک دالر در ماه 9355 ـ552 )858(

یکشنبه 28 اکتبر جشن هالوین خیریه یک دالر 
در ماه در رستوران صوفی ساعت 9 ـ 5 بعد از ظهر  5593 ـ 552 ـ 858

Tickets at 858.552.9355 or dmfund@eventbrite.com
Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA  92150     www.facebook.com/DollaraMonthFund

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین ایرانی:  6232  ـ

www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.istaucsd.org   :انجمن دانشجویی ایستا

ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego)

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000 ـ 673 )858(

www.thehouseofiran.com :خانه ایران

House of Iran Persian Harvest Festival 
at Balboa Park  ،Saturday November 4, 2018 10am- 6pm 

یکشنبه ها از ساعت ۱۲ تا ۴ بعدازظهر. بلبوا پارک

www.paaia.www.paaia.org   PAAIA    پایا
Public Affairs Alliance of Iranian American

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  (619) 232  7931

 انجمن دوست داران کتاب  آخرین شنبه  هر ماه
Iranian ـAmerican Center (IAC)
6790 Top Gun St. #7، San Diego،  CA 92121
Tel (858) 552  9355

DOCUNIGHT    داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه               
at the Iranian ـ American Center (IAC)
Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

 www.ialsn.org    شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

IABA      کانون وکالی  ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو
  www.iaba.us             email: sandiego@iaba.us

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن9355 ـ552 )858( 
IAC :آدرس مرکز ایرانیان

6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA  92121

چهار شنبه 5 سپتامبر  و 3 اکتبر داکیو نایت 
7:30 بعد از ظهر در مرکز ایرانیان  

جمعه 14 سپتامبر و 12 اکتبر جنگ فرهنگی
7:30 بعد از ظهر در مرکز ایرانیان  

جمعه 21 سپتامبر نمایش فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« 
7:30 بعد از ظهر در مرکز ایرانیان  

تهیه بلیط: 9355 ـ 552 ـ 858 

شنبه 22 سپتامبر تصنیف خوانی با کورش تقوی
در مرکز ایرانیان ساعت 7 بعد از ظهر

تهیه بلیط: 9355 ـ 552 ـ 858 

شنبه 6 اکتبر  دومین سالگرد  روز حافظ 
در کتابخانه مرکزی شهر سن دیگو ساعت :9 ـ6:30 بعد از ظهر 

ورود برای عموم رایگان می باشد

شنبه 13 اکتبر جشن مهرگان  با هنرمندی محسن نامجو
با همکاری موزه هنر سن دیگو در موزه هنر در بلبوا پارک

تهیه بلیط: 9355 ـ 552 ـ 858 

شنبه 20 اکتبر کنسرت گروه تبال 
در مرکز ایرانیان ساعت 7 بعد از ظهر

تهیه بلیط: 9355 ـ 552 ـ 858

جمعه 26 اکتبر فیلم مووین
 در مرکز ایرانیان ساعت 8 شب 

تهیه بلیط: 9355 ـ 552 ـ 858 

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن: 6389_717 )858(
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی   تلفن: 9634ـ735 )858( 
کالس تار و گیتار: زیر نظر فرهاد بهرامی تلفن: 1286ـ318 )619(

آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری     تلفن: 1913ـ349 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355 ـ552 )858(

آگهی ثبت نام سال 2019 ـ 2018   
شعبه 1 یکشنبه 26 آگوست، 2018 از ساعت 9:30 تا 12 ظهر

شعبه 2 پنجشنبه  30 آگوست ، 2018 از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر

کالس ها: شعبه 1 یکشنبه  ها از ساعت 9:30 تا  1 بعد از ظهر
کالس ها: شعبه 2 پنجشنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road، San Diego، CA 92129
For more information: 858 552 9355

آکادمی رقص های ایرانی   9355 ـ 552 )858(
ُISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM  1:00  ـPM
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»زرد«
به کارگردانی مصطفی تقی زاده 

تولید سال ۶93۱

حقیقت  )شهرام  حامد  و  بیات(  )ساره  نهال 
)بهرام  دوستشان شهاب  همراه سه  به  دوست( 
نیکی  و  صدیقیان(،  )مهرداد  فرامرز  رادان(، 
)بهاره کیان افشار( پنج مخترع جوانی هستند که 
به تازگی به ایتالیا دعوت شده اند تا در یک شرکت 
که  زمانی  کنند. درست  کار  به  خصوصی شروع 

مشخص  آنجا  در  می رود.  بیمارستان  به  حامد  هستند،  رفتن  به  حاضر  آنها 
می شود که او مدت ها بیمار بوده و هم اکنون به کلیه نیاز دارد. در حالی که 
نهال – همسرش – و بقیه دوستانش تمام دارایی خود را فروخته اند و آماده ی 
سفر هستند، تنها یک روز فرصت دارند تا صد میلیون جور کنند تا بتوانند کلیه 
بخرند. در این حین، داستان های دیگری نیز به وقوع می پیوندد که داستان 
فیلم را در مسیر پیچیده تری پیش می برند: ابتدا نهال متوجه می شود که حامد 
با معلم ویولن خود رابطه ی عاطفی  داشته و سپس به نهال گفته می شود که 
حامد شب قبل از بیمارستان درگیر تصادفی بوده که منجر به مرگ کسی شده 
نداشته(.  تصادف  این  در  نقشی  هیچ  حامد  که  می بینیم  ما  البته  )که  است 
مشکالتی  دچار  پول  کردن  جور  برای  هم  شهاب  و  نیکی،  فرامرز،  همچنین 
می شوند و فرای آن، رابطه ی دوستی بین این پنج نفر به ورطه ی نابودی کشیده 
از  بسیار هوشمندانه  الگوبرداری  فیلم »زرد« یک  می شود. می توان گفت که 
سینمای اصغر فرهادی است. شروع فیلم دنیای سرخوشانه ی چند جوان را که 
می خواهند تا چند روز دیگر برای ادامه ی تحصیل یا کار به ایتالیا بروند نشان 
می دهد، اما از همان ابتدای فیلم با دیدن دنیای سرخوشانه ی چند جوان کامال 
می شود درک کرد که ادامه ی فیلم »زرد« با یک بحران همراه است ) درست 

همانند »درباره الی«(.  

از طرفی گسستگی روابط  انسانی دارد.  به روابط  »زرد« نگاه خوب و کاملی 
دوستی در شرایط بحرانی را به تصویر می کشد و از طرفی دیگر رابطه ی عاطفی 
زنی را به شوهری که به او خیانت کرده است نشان می دهد. در نیمه ی نخست 
آنها همگی  این چند جوان هستیم.  بسیار صمیمی  رابطه ی  ما شاهد  فیلم، 
با هم به سفر می روند و روزهای آخر اقامت شان در ایران را به شادی سپری 
بیمارستان  در  زده می شود که حامد  زمانی محک  آنها  اما دوستی  می کنند. 
بستری می شود )بحران( و نیازمند کلیه است. وقتی آنها متوجه می شوند که به 
سرعت باید صد میلیون پول جور کنند، درگیری بین شان آغاز می شود. فرامرز 
و نیکی  حاضر نیستند که از سهم خود بگذرند، چرا که فکر می کنند برای این 
پول عرق ها ریخته اند و این پول برای سفر آنها است. تنها شهاب است که از 
سهم خود می گذرد و برای نجات حامد خود را به آب و آتش می زند. اما در 
نیمه ی پایانی فیلم مشخص می شود که شهاب در گذشته دلباخته ی نهال بوده 
است و این پرسش را در ذهن تماشاگر به وجود می آورد که آیا عشقی که او در 
گذشته به نهال داشته است، محرک کمک های امروز او است؟ بدین ترتیب 
فیلم ما را با روزگار تلخ و بیرحم مواجه می کند: روزگاری که نجات جان یک 
انسان از مهاجرت چند جوان  ـ  که همگی تحصیل کرده هستند  ـ  باارزش تر 
می شود. مصطفی تقی زاده به خوبی پوچی در روابط امروز و خودگرای محض 
این  ما شاهد  دیگر  فیلم های  در  اگر  است.  داده  قرار  فیلمش  پایه ی  درون  را 
بودیم که انسان ها بعد از انتخاب تصمیمی که فقط به  نفع آنها است، دچار 
عذاب وجدان می شوند، در »زرد« ما شاهد هیچ عذاب وجدانی نیستیم. هیچ 
سکانسی در فیلم نشان نمی دهد که نیکی و فرامرز سر دوراهی گیر کرده اند. 
با وجود آن که در آخر از سهم خود می گذرند، اما نشانی از نگرانی و دلواپسی 

که  زمانی  حتی  ندارد.  وجود  آنها  در  حامد  برای 
از چند ساعت  مشخص می شود که حامد بیشتر 
زنده نمی ماند، فرامرز و نیکی به فرودگاه می روند 
تنها  نیز  بار  این  از دست ندهند.  را  پرواز خود  تا 

شهاب است که یار و یاور نهال باقی می ماند.

یکی از درخشان ترین ویژگی فیلم، خلق شخصیت 
نهال است. زنی مستقل، قدرتمند، و عاشق که تا 
پایان راه پیش می رود. سکانسی که نهال متوجه 
دارای  می کرده  خیانت  او  به  حامد  که  می شود 
صحبت  حال  در  نهال  است:  بصری  اندیشه ی 
کاره  نیمه  ساختمان  یک  کنار  موبایل  با  کردن 
است که ظاهرا کارگران در آن مشغول به کار هستند. زمانی که او متوجه این 
خیانت می شود، ماشین گودبرداری شروع به کار می کند. دوربین روی صورت 
بهت زده ی نهال فوکوس می کند، و در عین حال ریختن خاک ها در پشت سر 
او نمایان می شود )همانند سکانسی در »فروشنده«(. ریخته شدن خاک پشت 
سر نهال، نماد مشکالت او است؛ مشکالتی که یکی پس از دیگری بر سر نهال 
آوار شده اند و توان نفس کشیدن را از او گرفته اند. برخورد نهال با دختری که 
با حامد رابطه داشته )بهار( هم یکی دیگر از المان های هوشمندانه ی شخصیت 
نهال است. نهال  خود را خواهر حامد جا می زند و بدین شکل، نه تنها مقداری از 
او اطالعات می گیرد، بلکه از او تقاضای کمک می کند. هنگامی که بهار واقعیت 
ماجرا را می فهمد، باز نهال با سکوت خود موقعیت را در دست می گیرد. حتی 
زمانی که فرامرز از او می پرسد که تصمیم او با حامد چیست و آیا به زندگی با 
حامد ادامه می دهد، نهال تنها سکوت می کند و به فرامرز یادآوری می کند که 
در شرایط کنونی، نجات جان حامد مهم ترین کار است. سکوت های طوالنی، 
خلق  فردی  به  منحصر  نهال، شخصیت  عشق  و  محبت  منطقی،  گفتگوهای 
کرده است که مملو از ظرافت های زنانه است. تنها نکته ی منفی، بازی بسیار 
معمولی ساره بیات است. بیات، احساسات نهال را نسبت به این بحران ها به 
خوبی نشان نمی دهد. بازی او هیچ ربطی به درون گرا بودن شخصیت ندارد، 

انگار این بازیگر اساسا نتوانسته نقش را به خوبی درک کند.   

بدل  و  رد  نهال  و  حامد  میان  فیلم  ابتدای  در  که  عاشقانه ای  دیالوگ های 
یک  حامد  کاراکتر  از  فیلم  انتهای  فیلمساز  تا  می ماند  گم  فیلم  در  می شود 
خیانت کار بسازد. پس از دیده شدن رابطه ی بسیار خوب نهال و حامد، بیننده 
به  هیچ عنوان گمان نمی برد که حامد به نهال خیانت می کرده و این یکی از 
نگه  تعلیق  در حالت  را  داستان  گر های  که  است  فیلمنامه  خصلت های خوب 
می دارد. کشمکش های بین شخصیت ها در بیمارستان، جو کلی فیلم را بسیار 
دوست  برادر  که  است  سکانسی  نمونه  این  بهترین  از  یکی  می کند.  حساس 
حامد به نهال حمله می کند و حامد را به قاتل بودن متهم می کند. چیدمان 
این صحنه به قدری جذاب و دقیق است که بیننده نیز باید با خود فکر کند 
هر شخصیت چقدر از داستان واقعی را می داند. با مرگ حامد در انتهای فیلم، 
تصادف  اصل  از  کسی  بیننده،  از  غیر  به  و  می ماند  مجهول  تصادف  قضیه ی 

چیزی نمی فهمد.  
پنهان  فیلمنامه  در همین شلوغی ها، حفره های  و  است  فیلم شلوغی  »زرد« 
شده اند. تقی زاده سعی کرده است  فضای فیلمش را با سکانس های مختلف 
طوری شکل بدهد که تماشاگر از دیدن فیلم احساس خستگی نکند. قاعده ی 
قصه گویی در فیلم »زرد« بسیار درست است و قصه ها به گونه ای جذاب پشت 
سر هم تعریف می شوند. این فیلم موفق و خوب، فیلم اول مصطفی تقی زاده 
کارگردان  این  دوم  فیلم  دیدن  انتظار  در  زیادی  چشمان  بدون شک،  است. 

جوان هستند.  
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از روی پل که می گذشتند صدای ُشرُشِر شتابزده رودخانه تنها صدایی بود که 
به گوششان می رسید. حال آن که در میانه روز، صدای دستفروش ها که روی 
پل بساطشان را پهن می کردند و صدای ماشین ها، رود را از یاد مردم می برد. 

اما حاال رود در شب طنینی پرابهت داشت. صدای پت پت ماشینی که از 
پشت سرشان می آمد قدم هایشان را کندتر کرد. یک وانت کوچک باربری بود. 

کنارشان ایستاد و پرسید، »نصفه شبی توی این سوز کجا می رین؟«

پیر مرد خم شد. سرش را از پنجره تو برد و ِمّن و ِمن کرد. »شب به خیر آقا، 
واهلل داریم می ریم... این پایین... خیابان بغلی...« طاقت به زبان آوردنش را 

نداشت، »... می ریم درمونگاه.«
»بیماری؟ خوب بیا باال، من می رسونمتون.«

»خیلی ممنون جوون، زحمتت نمی دیم، جا نمی شیم.«
»تعارف نکن، اینجا توی سرما می خشکین. بیا تنگ هم جا می شیم.«

پیرمرد با نگاهی به زنش که انگار می گفت چاره ای جز این نداریم سوار 
ماشین شد و روی صندلی نشست. سعی کرد جا باز کند تا او هم بنشیند و 

از پشت سِر او در را کشید تا بسته شد. ماشین راه افتاد. از پل گذشتند و به 
سمت جاده خاکی پیچیدند. 

راننده صدای رادیوی ماشین را بست، »خدا بد نده، چته؟« 
»من چیزیم نیس، باید بریم، تلفن کردن...«

»برا چی؟ نصفه شبی چرا تلفن کردن؟«
زن با چادر جلوی دهانش را گرفت. مرد خواست چیزی بگوید. ِمّن و ِمن کرد 

اما صدایش در نیامد.

راننده لحظه ای روی گرداند و به آن دو نگاه کرد، »مگه چی شده؟ خدای 
نکرده اتفاقی افتاده، کی ُانجاس؟«

»پسرم ُانجاس. تلفن کردن... اما حرفی نزدن.«
»بد به دلتون راه ندین، خوب می شه. پسرت چشه؟«

مدتی کسی جواب نداد اما راننده دوباره پرسید و منتظر جواب شد. پیر مرد 
باز ِمّن و ِمن کرد و با صدایی خفه گفت، »تو آن شلوغی ها با باتون تو سرش 

زدن. هر جوری بود خودشو رسوند خونه... با سر درد، اما دو روز پیش 
بیهوش شد، افتاد... حاال تو درمانگاه ست... گفتن معلوم نیس به هوش 

بیاد... اما سحری تلفن زدن...«

راننده کمی ساکت ماند تا وارد خیابان اصلی شد. »دلت شور نزنه، از کجا که 
تلفن از درمانگاه بوده؟«

از دور قوس روشن درگاه درمانگاه در زمینه تاریک شب به چشم می خورد. بنایی 
ساده و قدیمی در دو طبقه و با چند پنجره روشن. راننده کمکشان کرد تا پیاده 

شدند. پیر مرد دست کرد یک اسکناس از جیبش درآورد. راننده دست روی 
شانه اش گذاشت، »بذار تو جیبت، من که تاکسی دار نیسم، بذار یک کمکی هم 

من کرده باشم. برین، ایشاهلل خیره. هیچی نیس مادر، نکش خودتو...«

مرد دست زن را گرفت و به سمت در رفت. »عاقبت به خیر بشی جوون.« 
کمک کرد تا زن چند پله را باال رفت. المپی که باالی در ورودی بود راه پله 
را روشن می کرد. دور و برشان را نگاه کردند کسی در راهرو نبود جز نگهباِن 
شب که روی صندلی اش چرت می زد. پیر مرد برگشت و راننده را دید که به 
وانت تکیه داده و سیگارش را روشن می کند. مادر منتظر شد شاید نگهبان 

چشم باز کند و چیزی بگوید. باید به طبقه باال می رفتند اما کسی شتاب 
نکرد و پا روی پله نگذاشت. در چشم هاِی مادر ترس چنگال انداخته بود. 

روی پاگرد پله ها نشست. معطل می کرد. مرد آن را می دید و دنبال راهی برای 
دلداری او و خودش می گشت، »فکر نکنم کسی که تلفن کرد از درمانگاه 

بود... بیخودی هول کردیم، صدا گفت، بیدارشون نکن، هنوز خوابن...، بعد 
قطع شد. شاید دخترت بود. ازراه دور زنگ زده احوال پرسی کنه.« 
مادر َپِر چادرش را از زیر پایش بیرون کشید، »حاال چی بهش بگم!«

پرستاری از پله ها پایین آمد، از کنارشان گذشت، »چرا به این زودی؟ سر راه 
چرا نشستی؟« اما چیز دیگری نگفت و به بخش طبقه پایین رفت. 

نزدیک سحر بود که تلفن زنگ زد. آنها هر دو پس از ساعت ها کلنجار رفتن 
با خود و با فکر و خیال، چشم شان تازه گرم شده بود که با صدای زنگ از 

جا پریدند و راست توی تختخواب نشستند. تا مرد به خود بجنبد و گوشی را 
بردارد صدایی نامفهوم شنید که بالفاصله قطع شد.

 زن برخاست، »کی بود ؟ چی گفت؟« دنبال چادرش گشت و سرما را حس نکرد.
مرد کت و شلوارش را از جا رختی برداشت، »حرف نزد، قطع کرد، گمونم از 

بیمارستان بود.« 
آن دو بی  آن که اشاره ای به هم کرده باشند آماده رفتن شدند. زن صورتش را پنهان 

می کرد و کالمش با هق هقش همراه می شد. »پس خدا رحمش کجا بود!«
»نفوس بد نزن، شاید هم خواهرش بود، زنگ زده احوالشو بپرسه...«

»حاال به اون چی بگم؟«

 مرد ایستاد تا او از خانه بیرون آمد و در را پشت سرشان بست، جلوتر رفت 
و دیگر همکالمش نشد. زن دنبالش می دوید. کوچه تاریک را پیمودند تا به 

خیابان اصلی برسند. چراغ هاِی خیابان هنوز روشن بودند. ایستادند و به باال 
و پایین راه نگاه کردند. هیچ ماشینی دیده نمی شد. زن پرسید، »مطمئنی از 
بیمارستان نبود؟« سوز می آمد. مرد پشت به او کرد، راه افتاد و با دستمال 

چشم و دماغش را پاک کرد.

مرد به نفس نفس افتاده بود. گر چه در آن سن و سال کند شده بود و بدنش 
توان تند تر رفتن را نداشت اما به هر زحمتی بود می دوید. هنوز خورشید از 
پشت کوه ها سر نزده بود و سوِز زمستانی میان درخت ها سوت می زد. زن 

دورتر پشِت سِر او می آمد و می کوشید فاصله َاش را با او که هر لحظه بیشتر 
می شد حفظ کند. چند گربه با فریاد از میان خرابه ها بیرون پریدند و آن دو 
را که سخت گرفتار نگرانی های خود بودند به وحشت انداختند. زن خود را 

عقب کشید و دست روی قلبش گذاشت اما نایستاد و مرد را دید که روی 
برگردانده و نگاهش می کند. »نترس، چند تا گربه بودند. اگر می تونی تند تر 

بیا، دیر می شه.«
باد سرد و تندی که می آمد در زیر چادر زن می پیچید. زیر لب گفت، »چی 

دیگه دیر می شه؟«
مرد گفت، »خیال داره برف بیاد... سوز برفه.«

حاال زن دوباره عقب افتاده بود. زیر لب کلماتی نارسا را زمزمه می کرد. پاهایش 
پیش نمی رفت. می ترسید از این که ماشینی از راه برسد و ببردشان. نمی توانست 

دلش را برای دیدن آن چه انتظارش را داشت راضی کند. کاش تلفن زنگ 
نمی زد. کاش هنوز خواب بودند. کاش زمان می ایستاد و پیش نمی رفت.

داستان کوتاه

ناگهان در نیمه شب
فریده شبانفر
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مرد زیر بازوی زن را گرفت تا بلند شود و او تن داد تا به سوی هر آنچه در 
انتظارش بود کشیده شود. زمانی دراز گذشت تا به راهروی باالی پله ها 

رسیدند. ساکت بود، بیماران خواب بودند و یک پرستار پشت میزی سرگرم 
نوشتن چیزی در پرونده ها بود. سر میز او ایستادند و منتظر جواب ماندند، 
بی آن که پرسشی کرده باشند. نگاهشان از صورت پرستار شب می گریخت. 

نمی خواستند کلمه ای را که از دهانش بیرون می آمد بشنوند.

پرستار سر بلند کرد. شب اول هم او را دیده بودند که آرامشان می کرد و به صبر 
و شکیبایی می خواند. با انگشت به سمت اتاق پسرشان اشاره کرد. »من گفتم 

به شما تلفن کنند اما بعد پشیمون شدم، بد وقتی بود، نخواستم بیدارتان کنم 
اما مثل این که اصلن نخوابیدید. پرستارها دارند آنجا آماده اش می کنند.«

از گلوی مادر صدایی، گویی زوزۀ سگی تیر خورده بیرون آمد. به سمت اتاق 
دوید. چادرش روی زمین می کشید و مرد به دنبالش می لنگید. زن وارد 

اتاق شد و مرد چند لحظه ای او را ندید و صدایش را دیگر نشنید تا خودش 
به در رسید. دو پرستارجلوی تخت بیمار ایستاده بودند و مالفه ای را باال 

می کشیدند. آنها سپس روی بر گرداندند، ابتدا با حیرت وسپس با لبخندی به 
آندو خیره شدند. مادر از میان فضای خالی بدن آنها سر افتاده پسرش را دید 

که نشسته بود و پرستار دیگری با قاشق چیزی به دهانش می گذاشت. زن 
پیش نرفت، پسرش را از شادی بغل نکرد. مثل شمعی روی زمین فرو ریخت 

و هق هق گریه اش در راهرو پیچید. پدرکنارش تا شده بود و بی صدا اشک می 
ریخت. 

درد، اندوه،خشم، هراس و سوگوارِی نهفته روزان و شبان آنها سر باز کرده 
و فوران می کرد و در آن لحظه هیچ چیز نمی توانست مهارش کند. پرستاری 
با شادی دست بر شانه بیمارش گذاشت، »هی پهلوون، سرت را بلند کن، 

ببین کی آمده، سالمشون کن.« پسر هیچ واکنشی نشان نداد. پرستار دوباره 
حرفش را تکرار کرد و با دست سر او را چرخاند. مادر و پدر با تردید و دلهره 

به او خیره شده بودند. 

پسر اندکی به آن سو نگریست. نگاهش لحظاتی از آنها گذشت و دوباره سر به 
زیر انداخت. در عمق آن نگاه، آنها نشانی جز بیگانگی ندیدند.
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